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 دهيچک
 اکو  ملکوو  خودنوشت ةنامیزندگ یبررس به ،زندان ةدربار فوکو شلیم یهاشهیاند براساس حاضر پژوهش

 در نهفتوه یدوگوانگ و ابهوا  توا درصوددند نگارنودگان. درآمد نگارش به او حب  ةدور از پ  که پردازدیم

 بوا ،شود منجور او حوب  ةدور در اک  ملکو  یسو از قدرت و دانش کسب به که را زندان و اسارت تیماه

 نیا روان و روح یابر سرکوبگر و محدودکننده ییروین سوکی از زندان .کنند نییتب فوکو یهاهینظر به توجه

 و کوایآمر م،یبنگور تورگسوترده یدگاهیود از زنودان مفهوو  به اگر گر،ید یسو از ؛بود ییکایآمر اهپوستیس

 طرزبه که دانست زندان ینوع توانیم را( سرکوبگر و محدودکننده غالب، یهاگفتمان) ییکایآمر ینژادپرست

 ییکایآمر اهانیس یسو از دیجد دانش دیتول و نف  معرفت کسب ،یروشنگر در یاتیح ینقش یآورشگفت

 سوتمگران غالوب فرهنگ اصالح و ینژاد دگانیستمد قدرتمندشدن سبب ،سرکوب و فشار نیا. کندیم فایا

 یسوشناروان ةدربوار فوکو شلیم یهاهینظر کاربست از است عبارت پژوهش نیا کردیرو .شودیم نژادپرست

 و ابها  میده نشان که است آن هدف. اک  ملکو  خودنوشت ةنامیزندگ کتاب رد یزندان بر آن ریتأث و زندان

 ملکوو  خودنوشوت ةنامویزندگ در فوکوو یهاهینظر در یزندان تیشخص به دادنشکل در زندان نقش تناقض

 .ابدییم انعکاس یمشابه صورتبه زین اک 

 

 شولیم ،اکو  ملکوو  ،اکو  ملکو  خودنوشت نامةیزندگ زندان، قدرت، و دانش ،یآزاد :یديکل یهاواژه

  .نژاد فوکو،

                                                           
 Email: z.jannessari@fgn.ui.ac.ir ،115-10079135: دورنگار ،115-19313135: تلفن. 5
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 مقدمه

 سوخن شوانیبرا و سوتمیبا مرد  برابر در بتوانم که کردینم خطور ذهنم به هرگز گذشته در

 جواهجابو مخودر مواد کرد ،یم معامله زد ،یم پرسه هاابانیخ در که یروزگار آن در. میبگو

 و د یدیم شیحش لویکمین در را خود یایرؤ نیتربزرگ زد ،یم سرقت به دست و کرد یم

 نیتوربوزرگ ن،یادیوم و هواو یاسوتاد در یروز که نمیبب توانستمینم هم را آن خواب یحت

 انگلسوتان و قایآفر و مصر سراسر در یحت و ونیزیتلو و ویراد یهابرنامه کا،یآمر یهادانشگاه

 .(371 -393: 5395 ،یلیه و اک ) کنم یسخنران

 اهانیسو خیتوار در هواتیشخصو نیتورمتنواقض از یکوی( 5301 -5331) 5ک ا ملکو 

 و یروانو بلوغ و است متضاد کامالً و دهیچیپ گوناگون، مقاطع از یبازتاب او یزندگ. ستکایآمر

 نشوان یخووببه کایآمر دپوستانیسف انیم در را اهپوستیس کی ذهن یریگشکل و یدتیعق

 یسوپر یسوخت و فقر با اشیکودک دوران و افتی پرورش یحیمس یاخانواده در او .دهدیم

 یاخوانواده یسرپرسوت تحوت هیوریخ سوازمان قیوطر از ،پودرش مورگ از پو  اکو . شد

 او التیتحصو اموا شد، مشغول لیتحص به دپوستانیسف ةمدرس در و گرفت قرار دپوستیسف

 فرودسوت لغاشم به یزندگ یهانهیهز نیتأم یبرا آن از پ . افتی خاتمه رستانیدب از پ 

 ریوغ دوفروشیوخر و مخودر موواد بوا ن،یبو نیا در. دآور یرو ورکیوین و هارلم بوستون، در

 هفوت مودتبوه و ریدسوتگ سورانجا  اما ،شد آشنا فحشا و فساد و یالکل یهامشروب یقانون

 آغواز را اشگسترده یهاهمطالع مشتاقانه ،یمرب داشتن بدون مدت نیا در و شد یزندان سال

 کوایآمر یاسوالم ملوت سازمان رهبر محمد، جایالا نا  به یفرد با حب  یهاسال در او. کرد

 او کوه بوود لیودل نیوا بوه اسال  به اک  ملکو  شیگرا .پرداخت مکاتبه به او با و شد آشنا

 و میتسول بوه هواآن دادنسوو  و کوایآمر اهانیسو یذهنو یشووشست مسئول را تیحیمس

 از ،اهانیسو طیشورا بهبوود یبورا اسوال  او، نظور در. دانسوتیمو غالوب وج برابر در سازش

 کردیم اعطا برابر حقو  و حرمت و تیشخص ،یخودآگاه هاآن به رایز ؛بود مؤثرتر تیحیمس

 (. 51: 3117 ،عبده یعل بن ؛110: 3119 ،بل)

 یبورا محمود جوایاال طورف از سوپ  و دیگرو اسال  به ،زندان از آزادشدن از پ  اک 

 اهانیس تا پرداخت آنجا و نجایا در غیتبل و یسخنران به یاسالم ملت سازمان اهداف شبردیپ

                                                           
5. Malcolm X 
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 یاسالم ملت سازمان مرکز در یانحراف یانیجر متوجه اثنا، نیا در اما ،کند جذب را یشتریب

 کوه ییهاهتجرب به اتکا با او. گرفت شیدرپ تازه یراه و شد جدا سازمان نیا از سرانجا  .شد

 را خوود نیشویپ یهاشهیاند ،بود آورده دستبه مکه ژهیوبه جهان، اکناف و اطراف به سفر از

 بوا مبوارزه کوا،یآمر مسولمان اهانیسو الزامواً نوه اهان،یسو از تیوحما هدف با و کرد اصالح

 یهواهمبوارز آغواز بوا اما ،بود متنفر دپوستانیسف از اک  .کرد آغاز را یاستعمار یهاقدرت

 نیآخور نیحو در سورانجا . بگوذارد کنوار را خوود نیشیپ یهاتعصب تا دیکوش اشیاسیس

 تعوداد توانسوت لیودلنیهموبه و داشت پرجذبه اریبس یتیشخص یو. شد ترور اشیسخنران

نیرنگو بور یادیوز نفووذ زین یالمللنیب ةعرص در او. کند جذب اسال  به را اهانیس از یادیز

. بوود تحول و تناقض از سرشار اک  یزندگ ب،یترتنیابه. داشت قایآفر مرد  ژهیوبه ،پوستان

 در. اسوت طومرب زندان در او حب  یهاسال به تناقض نیا از یاعمده بخش رسدیم نظربه

 یسوو آن بوه را زنودان یمعنوا تا میکوشیم و مییگویم سخن شتریب ابها  نیا ةدربار ،ادامه

 طوول در نژادپرست یکایآمر جامعة به یعنی ،دربیم سر به آن در اک  که یزندان یوارهاید

 در هموواره اکو  که ییایدن عنوانبه زندان مفهو  ب،یترتنیابه تا میده میتعم اک  اتیح

 از یآزاد از پو  اکو . شود نییتب ،است بوده یطبقات و ینژاد یهاتیمحدود فشار ریز آن

 و اسوتعمار یدئولوژیوا یعنوی تور،بوزرگ یزنودان از تا کرد تالش کلمه خاص یمعنابه زندان

 شلیم یهادهیا ،زندان مفهو  یبررس یبرا مقاله، نیا اول بخش در. شود آزاد زین ینژادپرست

 بخوش. میکنیم مرور اک  ملکو  خودنوشت ةنامیزندگ قیدقا و اتیجزئ به توجه با را فوکو

 اختصواص کوایآمر نژادپرسوت ةامعوج در گفتمان کی عنوانبه زندان یفرامرز مفهو  به دو 

 .دارد

 

 نهيشيپ اتيادب

 درخوور تعوداد ،اههیس نیا از و شده نگاشته اک  ملکو  ةدربار یاریبس یهاهمقال و هاکتاب

 عنووانبوه ؛اندکرده تیروا او روزگار یاسیس و یخیتار بافت در را اک  ملکو  یزندگ یتوجه

 یموذهب یزنودگ: موردمم کنوار در ایو رامل جک ةنوشت جنگجو یرهبر: اک  ملکو  نمونه،
 311 حدود 3113 سال در دیگویم مارابل .برد نا  توانیم را دکارو  یلوئ اثر ،اک  ملکو 

 وجوود اکو  ملکوو  ةدربوار شدهضبط یصدا 111 و یکیالکترون ةصفح و لمیف 101 کتاب،

 مودارک و هواناموه در نبودنود، یمتکو یجود پوژوهش بور عمدتاً منابع نیا اما است، هتشدا
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یباف ةپروند ،یفریک ةسابق ها،وعظ و هایسخنران متن روزانه، یهاادداشتی ا،یوصا ،یشخص

 قودرت از معموالً هانیا .ندبود هکردن ورغ ،اک  ملکو  به مربوط یهادادگاه یهاهجلس و یآ

  (.30: 3111 مارابل،) بودند بهرهیب یانتقاد نشیب و یلیتحل

 و هوانگورش ،یانتقواد یامقالوه در موورو کوه اندمتناقض یااندازه به منابع نیا از یعضب

 ملکوو  ةدربوار شودهانجوا  یهواهمطالع از یعضب قیدق ریغ و یسطح نادرست، یهابرداشت

 و مارابول کوه یمعروف یهانامهیزندگ به مورو ان،یم نیا در. کندیم لیتحل و یابیرد را اک 

 از هواآن کوه ینادرست یهابرداشت شتریب که داردیم اذعان و کندیم اشاره ،اندنگاشته یپر

 نوه اسوت، یاهیحاش سخنان و هاهعیشا ،اساسیب اسناد بر یمبنت ،اندکرده ارائه اک  ملکو 

 ملکوو  آنکوه از شیبو ،نگرش ةویش نیا مورو، نظر به. او یزندگ قیحقا ةدربار یواقع مدارک

 اسوت کورده وارد او ةوجهو و آبورو بوه را بیآسو نیشتریب ،بشناساند ما به یدرستبه را اک 

 (.313 -317 :3153 ، مورو)

 یهوااعتقاد و یاسویس ةفلسوف ،افکوار ،یلویتحل ینگرشو با که هستند یمنابع دو  ةدست

 .میکنیم اشاره مورد دو به ادامه در مثال، یبرا ؛کنندیم یبررس را اک  ملکو  یمذهب

 افوتیدر و درک استعداد، و هوش اراده، و یزندگ از یفیتوص در که است یبَس ،اول مورد

 را عوامول نیوا او، نظر از. کندیم یبررس او تحول در را عوامل نیا ریتأث ،اک  ملکو  یعاطف

 و اتیوح اکو ، ملکوو  یزندگ یخیتار بافت جمله از ؛دید یگوناگون یمنشورها در توانیم

 ،یآگواه و بواور ،او کال  در کایآمر اهانیس یآگاه انیب ،ییکایآمر فرهنگ در اهانیس یآگاه

 نیوا بوه خود لیتحل در یبس. او یاسیس ةفلسف و تیجنس بشر، حقو  دربارة یو یهاهینظر

 اسوت ییهواشاخصوه هانیا و عمل مرد هم و بود تفکر مرد هم ،اک  ملکو  که رسدیم رباو

 بوزرگ دستاورد نیا اک  ملکو  که دارد دهیعق یبس. باشد داشته خود در دیبا معلم کی که

 -ییقوایآفر یفورد تیوهو و یخودآگواه ،تیوموجود» آن یطو کوه اسوت یچالش مرهون را

  (.10 :3111 ،یبَس) دیشیاند آن به و رفتیپذ را خود «ییکایآمر

 یمعرفو تبوارییقایآفر ییکایآمر رهبر کی عنوانبه را اک  ملکو  اسمالوود ،و د مورد در

 اسومالوود، انیوب به. بود یشاخص اریبس یمرب و شمندیاند خود همنوعان انیم در که کندیم

 آن یمرزهوا از فراتور بلکوه ؛نماند یباق ،بود کرده کسب زندان در که یدانش ةمحدود در یو

 از یریوگبهوره بوا و خوتیآم یعملو یکردیرو با را اشیفلسف و یخیتار دانش و کرد حرکت

 آمووزش یهاچارچوب از خارج ،یاسیس و یاجتماع فعال کی عنوانبه جامعه در خود گاهیجا
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 روزگار آن ةجامع در کار نیا .پرداخت اهپوستیس بزرگساالن و نوجوانان تیترب به ،یسازمان

 خوود یآموزشو یهواتیوفعال دربوارة یاریاخت چیه کایآمر اهانیس رایز ؛داشت تیاهم اریبس

 و یآموزشو یمبوان ،خوود یهایسخنران در رینظیب یجسارت با اک  ملکو  اکنون و نداشتند

 کشونده و نامناسوب ،اهانیسو یبورا را آن و دیکشیم چالشبه را کایآمر ةشدفیتعر شیازپ

 یبورا اکو  ملکوو  کوه داردیمو اذعان دایکاوا یآموزش ةینظر به توجه با اسمالوود،. دیدیم

 یخیتوار دانوش: بورد بهره مقوله چند از ،اهانیس انیم در ریناپذچارچوب آموزش نیا تحقق

 قودرت بوه یابیدسوت بوه کوه یاسویس دانش ،(27 :3152 اسمالوود،) اهانیس ةگذشت دربارة

 و یآزاد بوه یابیدست آن، جةینت که یمل و یقوم تیشخص و( 11 -23 :همان) شدیم منجر

 (.13 :همان) بود جامعه در یانسان واالتر سطوح

 یپژوهشو تاکنون گفت دیبا اک  ملکو  دربارة ترگسترده ةنیشیپ و باال موارد به توجه با

 پوژوهش ب،یوترتنیابه. است نگرفته انجا  ملکو  خودنوشت ةنامیزندگ از ییفوکو خوانش با

 ملکوو  دربوارة پژوهش ةنیشیپ به را تازه یلیتحل ،یخوانش نیچن ةارائ با تا دارد تالش حاضر

   .دیفزایب اک 

 

 یبررس و بحث

 تپه فراز بر ینيسرزم در زندان. 1

 آن، در که شد یسپر زندان در( 5313 -5320) اک  یزندگ یهابرهه نیترحساس از یکی

 و سوخت ةمطالع با اک  حب  دوران. کرد تجربه را یآورشگفت و نیادیبن رشد و یدگرگون

 و گورانید ،خوودش بوه نسبت او یآگاه بر اک  یهاهمطالع. بود همراه او تیهو یریگشکل

 مختصور ینگواه. دیبخش بانفوذ و پرجذبه یتیشخص او به یآگاه نیا. افزود رامونشیپ جهان

 را مسوئله نیوا ،زنودان از یآزاد از پو  اک  ملکو  و حب  دوران از شیپ اک  ملکو  به

 رایوز ؛داشوت سازنده اریبس ینقش اک  ملکو  رشد و تحول در زندان درواقع،. کندیم دییتأ

 و روشونفکر کیو گورید ،آمود رونیوب زندان ةدرواز از یوقت کهینحوبه ؛دیبخش رتیبص او به

 نبوود زنودان صورفاً نیا دیشا که میابییدرم ترموشکافانه ینگاه با حال،نیا با .بود شمندیاند

 کوه کورد اعتوراف دیوبا. شود یدتیوعق رهبر کی به اهپوستیس کی تحول و رییتغ سبب که

 .است متناقض اریبس یمفهوم ،زندان

 شوودیم سبب سوکی از. دهدیم دوگانه یاچهره ،تبهکار به زندان فوکو شلیم دةیعق به
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 گور،ید یسوو از. است کرده یشکنقانون رایز ؛ندیبب مجازات و هیتنب دربند را خود یزندان که

 پوا ریوز را قراردادهوا یزنودان: »اسوت شوده قوانون میتسل قتیدرحق ،حب  تحمل با یزندان

 مشوارکت زیون خوود مجوازات در او اموا است، جامعه دشمن درمجموع لیدلنیابه و گذاشته

 موتن از یزنودان ییجودا کوه کنودیمو دیوتأک فوکو عالوه،به (.31: 5331 فوکو،) «دیجویم

 یفضوا جوادیا بوه ،زندان یهالهیم پشت در ای وارید چهار انیم در محدودشدنش و یاجتماع

 گور،ید انیوب بوه. شدیاندیم خود کردار و رفتار جینتا به آن در یزندان که انجامدیم یایذهن

(. 317 :هموان) شوودیمو مانیپشو اسوت، کرده که یخالف از ،وجدانش دارشدنیب با یزندان

 بوه نودیفرا نیوا صوورت،نیوادر. اسوت یزنودان ةرفتازدست حرمت یابیباز سرآغاز ،یمانیپش

 رفتوار کوه یافوراد یبورا یتجرب: هست زین یآموزش ،است یشیآزما و یتجرب که اندازههمان

 .یزندان فرد یبرا یآموزش و کنندیم یبررس و کنترل را یزندان

 کننودگاننظوارت کنتورل و نظوارت ریوز هموواره ،یزنودان یبازپرور که نجاستیا مشکل

 شدنمیتسل الزاماً و شودیم خارج کنندگان نظارت دستان از ندیفرا نیا کنترل یگاه. ستین

 مسوئله نیوا(. 91: 3111 ،لوزیم) داشوت نخواهد همراهبه را موجود تیوضع برابر در یزندان

 اگرچه ن،یبنابرا کند؛ شورش شدهرفتهیپذ نیقوان برابر در یزندان شودیم موجب یحت یگاه

 ایو شودنمیتسول به ،او در دآمدهیپد یآگاه و یخودشناس است، یشیآزما ةسوژ خود ،یزندان

 .شودیم منجر موجود طیشرا برابر در او دنیشور

 و اکو ) کورد آغواز خوک گوشت سپ  و گاریس ترک با را خود یبازپرور ،اک  ملکو 

 نیچنو کوه نبوود زنودان نیوا کوه دیگویم کار نیا لیدال دربارة اک (. 323: 5395 ،یلیه

 «روان تیوتقو» بوه کوه بوود «حب  مقابل در روان واکنش» بلکه ؛آورد ارمغانبه را یلیفضا

 یزنودان بر زندان که نبود یطیشرا ةجینت ،اصالح ةزیانگ ن،یبنابرا ؛(323 :همان) شدیم منجر

کیو اکو . زدیم زندان به یزندان که بود ییپا پشت ،ندیفرا نیا تما  بلکه ؛کردیم لیتحم

 رخ یاتفواق بوود، بازداشوت در کوهیهنگام تا. بود هشد فرستاده بازداشتگاه به ینوجوان در بار

 در ن،یبنوابرا ؛نشود هارلم در او یتبهکار مانع وجهچیهبه مجازات نیا ،یآزاد از پ  اما نداد،

 ملکوو  بور یاکننودهاصوالح ریتوأث چیهو مؤسسوه، کی عنوانبه ،بازداشتگاه ،ینوجوان دوران

 ورود و بازداشوتگاه از خوروج از پ  اک  ملکو  .شد هتبهکاران یزندگ وارد عمالً او و نداشت

 کوه داشت وجود امکان نیا. افتاد زندان به دو  بار یبرا یجوان دوران در بزهکاران، یایدن به

 او رایوز ؛ردیگ سر از را اشیرقانونیغ رفتار گذشته مانند دو  بار یبرا آزادشدن از پ  ملکو 
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 را یمتفواوت کوامالً یزنودگ ملکوو  ،فور شیپو نیوا برخالف. بود مخدر مواد یاحرفه دالل

 ،ملکوو  بازداشوت دوران بوه توجوه با. بود بهیغر اریبس او زندان از شیپ یزندگ با که دیبرگز

 زنودان. رسودیم نظربه ینسب اریبس ،بازپرورنده عامل کی عنوانبه ،زندان دربارة فوکو ةینظر

بوه ،کنودیم اشاره دکارو که طورهمان. شد ملکو  یبازپرور موجب جرقه، کی عنوانبه فقط

... گرفوتیم سرچشمه مطالعه یطوالن ساعات از که زندان در ملکو  ةمراقب» که رسدیم نظر

 افکنوده هیسوا گذشته در اشتبهکارانه یزندگ تما  بر که یانژادمحورانه تفکر از را او درواقع

 ،یزنودان بور زنودان یاحتموال ریتوأث از نظر صرف (.35: 5337 ،دکارو) «ساخت شرمنده ،بود

 و جور  از فوکو. است صاد  اک  مکلو  مورد در یبزهکار تیماه تناقض دربارة فوکو ةینظر

 دیوتأک یحتو او. کنودیمو ادیو بخوشیآزاد حال، نیدرع و سرکوبگر عوامل عنوانبه تیجنا

 که( 373: 5331 فوکو،) رسندینم یآزاد به ،تیجنا به آوردنیرو بدون اهانیس که کندیم

 .است درست اک  دربارة کمدست نیا

 یبورا را دانوش دیوتول فرصوت ،حوب  م،یریبگ دهیناد را یزندان بر زندان یمنف ریتأث اگر

 یهوازنودان در طیشرا نیا. دیافزایم یزندان یآگاه بر یدانش نیچن و سازدیم فراهم یزندان

 اکو  ملکو . شودیم تیتقو -سازندیم سریم دانش منابع به را یزندان یدسترس که -مجهز

 :بود شرفتهیپ اریبس نظر نیا از ماساچوست نورفوک در یکالن زندان که دیگویم

. زدنودیمو بور  یبهداشت یها یسرو. بود ینسب بهشت کی موارد از یاریبس در یکالن

. میداشوت یشوتریب یلویخ یآزاد وارهاید نیا انیم در و وارید فقط نبود، کار در یالهیم چیه

 اگور و داشوت وجوود یاوچهارخانوهستیب واحد چهار... بود فراوان تنف  یبرا زهیپاک یهوا

 کوه بوود معنانیبد نیا. کردندیم یزندگ مرد پنجاه ،واحد هر در کند، یاری درست ا حافظه

 آن نسوح نیتوربوزرگ و داشت طبقه سه خانه هر. داشت یزندان 53111 درمجموع یکالن

 .(311: 5395 ،یلیه و اک ) داشت را خود به مخصوص اتا  یزندان هر که بود نیا

 زیون زندان درون یفرهنگ وج به اک  ملکو . است زندان یکیزیف طیشرا از یفیتوص نیا

 مسوائل» یعنوی ؛دیگویم سخن -است جیرا زندان در که گونهآن -فرهنگ از و کندیم اشاره

 ملکوو (. 315 :هموان) «نیوا ریونظ ییزهوایچ و هواهمباحث ،یگروه یهاوگفتگپ ،یعقالن

 هواروارد، از «یبوازپرور یهوابرناموه» شوبردیپ بوه کمک یبرا که را یآموزش انیمرب تیفعال

 زنودان نیا یژگیو نیبارزتر اما ،(همان) دیستایم ،آمدندیم گرید یجاها و بوستون دانشگاه

 :بوود کورده اهدا زندان به مذهب، و خیتار متخصص هرست، پارک که داندیم یاکتابخانه را
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 از پور هواکوارتون و هواجعبوه ،هاقفسه پ  در و بود هاقفسه در شیهاکتاب از جلد هزاران»

 کتابخانوه بوه میتوانستیم واقعاً ما نورفوک در .بودند نشده جا هاقفسه در که بود ییهاکتاب

 جلد صدها. میبردار کتاب و میبرو راه هاقفسه نیب یراهروها در ،مجوز کسب با البته و میبرو

 یخاصو هدف کردندنبال بدون من. بودند ابیکم واقعاً هاآن از یبعض و بود آنجا کهنه کتاب

 .(همان) «بخوانم کتاب هدفمند گرفتم ادی باالخره نکهیا تا کرد یم مطالعه

 یشخصو ةمطالعو رسدیم نظربه. شد لیتبد کتاب ةخور به ،یزندگ از برهه نیا در ملکو 

 یبورا زنودان یبوازپرور یهوابرناموه در شدهفیتعر چارچوب از خارج و یباطن لیم براساس

 بور دپوسوتانیسف یسو از که یآموزش نظا  به ملکو  رایز ؛است بوده بخشلذت اریبس اک 

 دانوش از را اهانیسو دهایسوف کوه بود باور نیا بر او. نداشت اعتماد ،شدیم لیتحم اهانیس

 اهانیسو ،لیدلنیهمبه و ندکردیم جدا شانگذشته فرهنگ و مذهب، ،زبان خودشان، خاص

 سولوک یابور یسورآغاز زنودان ب،یترتنیابه (.310 :همان) نداشتند یواقع تیهو کایآمر در

 ل،یدلنیهمبه. بود شانشکافته و خفته شده،فراموش تیهو کشف یبرا یزندان اناهپوستیس

 :زنودان در مگور ،آورد دست به جاچیه در توانینم را یواقع آموزش که کندیم دیتأک ملکو 

 اسوت یحال در نیا(. 309 :همان) «ا نبوده آزاد ا یزندگ در اندازه نیا تا هرگز زمان آن تا»

 .نبود آزاد واقعاً ملکو  که

 معنانیابه ؛بخشدیم آن به یخاص یکارناوال ةچهر فوکو، نظر از زندان، از یبرداشت نیچن

خوواه یزندان ،آن رهگذر از که کندیم فراهم یآگاه ینوع یزندان یبرا یموارد در زندان که

 منجر تنها نه ،زندان یکارناوال رةچه ،یافراط موارد در. کندیم واژگون را یفریک نظا  ناخواه

 ،بوزه و گناه از یحت بلکه شود،یم موجود تیوضع برابر در آشوبگرانه رفتار و شهیاند جادیا به

 برکنوار مسوئله نیوا از ملکو  البته(. 07 :5331 ،فوکو) سازدیم «شناسانهییبایز» یمیمفاه

 در «یریدسوتگ» فصول انیوپا در .داردینمو یگرامو وجوهچیهوبوه را خوود گنواه رایز ؛است

 بوا خوود دیوپل ةگذشوت از داشوته قصود او کوه است آمده اک  ملکو  خودنوشت ةنامیزندگ

 بوا ییگوو کوه رسود نظربه طورنیا خواهدینم رایز ؛کندینم نیچن اما د،یبگو سخن اتیجزئ

 دربوارة اکو (. 321: 5395 ،یلویه و اکو ) است مغرور هاآن به نسبت گناهانش یادآوری

 کوه کنم یکتاب وقف را عمر  از یساعت یحت ستمین حاضر»: دیگویم خودنوشتش ةنامیگدزن

 کوه کونمیمو کتواب نیوا صورف یادیز وقت لیدلنیابه تنها. کند وسوسه را خواننده اناًیاح

 قعور بوه مون کوه کند درک و ندیبب خواننده تا است وهیش نیبهتر من یزندگ کامل داستان
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 و خودا نکوهیا تا ،افتاد  زندان به زود یلیخ بعد و بود  شده پرتاب کایآمر نژادپرست اجتماع

 (.همان) «شد روآن به رونیا از ا یزندگ و شناختم را اسال  نید

 روشونگرانه و یانقالبو بلکوه ،یکارناوال رفتار کی از فراتر تنها نه ،زندان به ملکو  واکنش

 ةنواخز سواختنیغن از پ  اک . گرفتیم سرچشمه دانش به معطوف ةاراد یروین از و بود

هوم یبورا او. کورد آغواز زنودان در یروشونگر بوا را رسالتش خود، شناخت تیتقو و دانش

 هواآن ةچهر در را یناباور و رتیح آثار یوقت و گفتیم اهانیس شکوهبا خیتار از شیهایبند

 کوه دهود نشوان توا خوانودیمو شوانیبرا را دپوسوتانیسف یهواکتاب از ییهابخش ،دیدیم

 نیوا تا اندکرده یتبان هم با هانسل طول در و اندآگاه اهانیس یزندگ قیحقا از دپوستانیسف

 یجوا هور بوه را زنودان در مطالعوه ملکوو (. 397 :هموان) بماند دهیپوش اهانیس بر قیحقا

 از متمرکزتور و تورفشورده اریبس ،زندان در مطالعه که داشت باور رایز ؛دادیم حیترج یگرید

 یهواتشوکل و یبوازصونف و تمرکز نبود شاهد ،دانشگاه در چراکه ؛است دانشگاه در مطالعه

 ةبرنامو و زنودان در اشخودآموختوه دانوش انیوم ملکوو (. 391 :هموان) میهسوت گوناگون

 یبرا اشیسخنران در ،لیدلنیهمبه و ندیبیم یخاص شباهت ،ناغ دانشگاه در یبوم یآموزش

 نواغ دولوت کوه یایآموزشو ةبرنامو از کوه دکنویم هیتوص هاآن به ،دانشگاه نیا انیدانشجو

 یبورا ،یبووم نظوا  نیوا کوه کنودیمو دیتأک او. کنند استقبال است، کرده بیتصو شانیبرا

 قیتشوو بوا ملکوو  ن،یبنوابرا ؛اسوت ریزناپوذیگر «یاسوتعمار تیوذهن» از هاآن رهاساختن

 صوورتبه بتوانند تا ندیافزایب خود شناخت بر قدرآن که کندیم شنهادیپ آنان به ،انیدانشجو

 خواص ةدغدغو(. 50 :5302 ،اکو ) ننودیافریب فلسفه و کنند بحث مسائل مورد در مستقل

 نخسوت،: نشسوت بوار بوه شکل دو به ،زندان از یآزاد از پ  خودمحور آموزش یبرا ملکو 

 نیوا. پرداخوت تیوفعال بوه ینکوال یهایزندان انیم در روشنگر یعامل عنوانبه اک  ملکو 

 در او دو ،. دشویمو طومربو او وجوود در دانوش بوه معطووف ةاراد به میمستق طوربه کنش

 آگاهانوه کوهینحوبه ؛شد لیتبد پرنفوذ و زبردست یسخنور به ،زندان در یروشنگر یراستا

 توا شود سوبب اراده دو نیا. ساخت تیتقو دخو در زین را قدرت به معطوف ةاراد ،ناآگاهانه ای

 از ،ییکوایآمر غالوب یدئولوژیوا بنود در اسارت سپ  و زندان در حب  رغمبه ،اک  ملکو 

 . ردبگذا فراتر را پا تیمحدود یمرزها

 اسوارت نیح در قدرت به یابیدست آشکار تناقض ،اک  ملکو  حب  دوران ب،یترتنیابه

 آزاد زنودان از اکو  یوقتو که شودیم مطرح پرسش نیا نجایا در. دهدیم نشان یخوببه را
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 در اشآمدهدستبه قدرت از استفاده به قادر ،بند از ییرها از پ  او ایآ. افتاد یاتفاق چه ،شد

 دو  بخوش فتد؟یب تربزرگ یبند به تا شد آزاد کوچک یبند از او نکهیا ای بود؟ اسارت نیح

 .ابدییم اختصاص هاپرسش نیا به ییگوپاسخ به ،مقاله نیا

 

 جهل و ینژادپرست زندان .0

 خیتوار طوول در ،مفهوو  نیوا کوه کنودیمو اشاره نکته نیا به زندان مفهو  یبررس در فوکو

 ةهمو در اما است، گرفته خودبه یاتازه شکل ،دوره هر در و بوده اریبس یهاتحول دستخوش

 سواختار ثابوت ةیوپا( 5«نیسراسورب برج»: فوکو از نقل به ای) نظارت و کنترل ندیفرا ،هاهدور

 از خوارج در ،نامودیمو نیسراسورب بورج ای یباندهید ندیفرا فوکو آنچه. است بوده دانزن یکل

 هرحوال،بوه. شوودیمو دهیود زیون تربزرگ یزندان عنوانبه اجتماع در یعنی ،زندان یوارهاید

 و ینژادپرسوت بوه توانیم نمونه یبرا. دارد وجود زین مؤسسه نیا یمرزها از خارج در زندان

 ،ییکوایآمر یایورؤ ةاسوطور درواقوع،. کورد اشواره کوایآمر ةجامع در نژادپرستانه یسرکوبگر

 ینیسورزم آنکه از شیپ کایآمر اما ،است شده شناخته یخوببه تپه فراز بر ینیسرزم عنوانبه

 .است زندان ییفوکو مفهو  ترگسترده یتجل عمالً باشد، آزاد و فراخ

 که کندیم ادی یآستراوسک یآقا نا  به یریدب از ،خودنوشتش ةنامیزندگ در اک  ملکو 

 کوه دیوگویمو پاسوخ در اکو . نودیبرگز یشغل چه دارد قصد ندهیآ در بود دهیپرس اک  از

واقوع ،یزنودگ بوه کوه کندیم هیتوص او به و شودیم زدهشگفت ریدب. شود لیوک خواهدیم

 ،یلویه و اک ) «ستین انهیگراواقع اصالً ،اهیکاکاس کی یبرا هدف نیا» رایز ؛بنگرد ترانهنیب

 انتخواب بوه را او ،دارد یچوابک یهوادست اک  نکهیا به اشاره با ریدب سپ (. 557 :5395

 زنودان در اهانیسو تیوضوع ،سواده مثوال نیوا(. هموان) کنودیم قیتشو «ینجار» ةحرف

. اسوت متناقض ییفوکو زندان همانند زندان نیا. دهدیم نشان یخوببه را کایآمر ینژادپرست

 ،پوسوت یاهیسو نجوا،یا در. اسوت دپوستیسف ،زندانبان و اهپوستیس ،تبهکار زندان نیا در

 نیا در پوست یاهیس. شود فریک جر  نیا خاطربه دیبا اهپوستیس و شودیم محسوب جر 

 یسوو از. دارد وجوود شوگرف یشکاف ،دیسف و اهیس انیم سو،کی از. است تناقض کی ،بافت

 از ناخواسووته ل،یوودلنیهمووبووه .کننوودیموو یزنوودگ دپوسووتانیسف انیووم در اهانیسوو گوور،ید

                                                           
5 . panopticon 
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 یبسوتبون بوه تیوضوع نیا. شوندیم همرنگ جماعت نیا با و کنندیم دیتقل دپوستانیسف

 شکسوته تشانیهو که کنندیم احساس عتاًیطب و شوندیم گرفتار آن در اهانیس که ماندیم

 روح، دو ،اهیکاکاسو کیو حال، نیدرع و ییکایآمر کی .است شده دوگانه دوبوا به استناد با ای

 اهیسو بودن کیو در گریکودی با نبرد درحال آرمان دو ،ریناپذیآشت یمش خط دو شه،یاند دو

 (.3: 5332 دوبوا،) «است کرده حفظ شدنیمتالش از را آن ،اشیکیزیف قدرت فقط که دارد

 وجوود یمیقود و یسونت اشکال به گرید اک  ملکو  زمان در یداربرده که است درست

 بوه توجوه با ملکو  نمونه، عنوانبه. بود پابرجا همچنان شکیب یدارردهب تیذهن اما ،شتندا

 «یداربورده یقوانون و مودرن شوکل» جز یزیچ را دپوستانیسف اعمال ،اشیکودک خاطرات

 موثالً ،(515: 5395 ،یلویه و اکو ) «باشوند هرخواهانویخ اعموال نیوا هرچند» ؛داندینم

 بوه را هواآن کفالوت و کوردیمو جودا شوانیهاخوانواده از را اهیس کودکان که هیریخ سازمان

هموه ،متفواوت رنگ یبرا که افتییدرم ست،ینگریم هرجا به اک  .سپردیم دپوستانیسف

 آمووزش از را اهانیسو ،انحصارطلبانه یشکل به هاییکایآمر ل،یدلنیهمبه. است متفاوت زیچ

 شودتبوه تیوضوع نیوا از اکو . نودکردیم محرو  بهتر یستیز طیشرا و باال مشاغل ،یعال

 زیون اهانیسو خوود انیوم در یحت ،یطبقات تفاوت نیا که دانستیم یخوببه او. بود یناراض

 و یبواختگ تیوهو انگریوب ،دپوسوتانیسف از اهانیسو دیوتقل اک ، نظربه. است دهش نهینهاد

 کورکورانوه هم چندان دیتقل نیا دیشا که مییبگو است ممکن(. 533 :همان) بود آنان ینادان

 عمول کیو تکورار ،دیتقل که دیگویم فرهنگ گاهیجا در بابا یهوم. است نبوده باختهتیهو و

 یالگووبردار یعنوی دیوتقل ن،یبنابرا ؛غالب فرهنگ در شدنحل الزاماً نه و ییهاتفاوت با است

 و اسوتعمار یهواییخودنموا سرانجا  کهینحوبه ر،رفتا و شهیاند زبان، فرهنگ، از زیآممبالغه

 قابول یگورید کیو دآوردنیوپد یتمنوا ،اسوتعمار از یالگوبردار»: دنشو دشخنیر یامپراتور

 پو . هموان کوامالً نوه اموا اسوت همان باًیتقر که متفاوت یاسوژه عنوانبه ؛است ییشناسا

 از مودا  دیوبا ،باشود موؤثر دیوتقل نکهیا یبرا است؛ شده بنا یدوگانگ ةیپا بر ،دیتقل گفتمان

: 5332 بابوا، یهوم) «باشد متفاوت آن با و ردیگ یشیپ آن از فتد،یب عقب دیتقل مورد یالگو

 دپوسوتانیسف پوشش و رفتار از اک  ملکو  زیآماغرا  و یافراط دیتقل ادآوری گفته نیا(. 70

 یموها ،بردیم سر به هارلم در و بود فتادهین زندان به هنوز اک  کهیزمان نمونه، یبرا. است

 دربوارة اکو  ملکوو  بعدها. دیآ نظر به دهایسف یمو هیشب تا کردیم صاف قدرآن را سرش

 از ییرهوا از پ  اک  .کرد شورش آن برابر در و دیشیاند شتریب خود ةکورکوران یالگوبردار
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 نیوا اموا داد،یمو صیتشوخ یخوب به اهانیس ةجامع رد را دپوستانیسف از دیتقل آثار ،زندان

 یگوام ،یالگووبردار کوه افوتییدرمو کوم دسوت دیبا اک . بود تندرو و دانهیناام ،صیتشخ

 یدانشو لطوف بوه صیتشخ نیا درهرصورت،. است بوده او یفکر تحول ندیفرا در ریزناپذیگر

 از لیودلنیوابوه اهانیسو کوه داشوت بواور او. آورد دسوتبوه زنودان در اکو  که آمد دیپد

 چیهو اهانیسو آنجاکوه از اما شمرند،یم خوار را هاآن دهایسف که زارندیب واقعاً دپوستانیسف

 کوه اسوت نیوا دیآیبرم دستشان از که یکار تنها ،ندارند هاآن برابر در ستادنیا یبرا یراه

 (.551 :همان) ندارد وجود یمشکل چیه که کنند تظاهر و زنندب چهره بر نقاب

 اهانیسو تیوهو و شوناخت کسب برابر در یسد عنوانبه را دپوستانیسف اک  عالوه،به

شسوت بوا دهایسف که کرد دیتأک اقتصاد ةدانشکد در یسخنران کی در اک . کردیم یمعرف

 یهواآد  و تکوارانیجنا از عمودتاً پوسوتنیرنگ ةجامع که باورانندیم مرد  هب یمغز یوشو

 خودسورانه صوورتبوه نددادیم اجازه خود به مرد  ب،یترتنیابه .«است شده لیتشک فیکث

 را ینژادپرسوت ضود یهواهمبوارز ،«یسویپل یهاوهیش» از استفاده با و کنند برپا یسیپل نظا 

 دهایسوف نیب در را اهانیس از یزاریب مرد  وه،یش نیا با(. b5301: 37 ،اک ) کنند سرکوب

 اسوت یزنودان همان ،دوچندان تنفر نیا. دادندیم گسترش اهانیس انیم در را یزاریخودب و

 یوقتو(. 19 :هموان) کنودیمو عمول وپوادسوت بور ریوزنجغل عنوانبه آن در اهیس رنگ که

 کودکان .داشت نگه سوادیب را او شدیم یراحتبه ،شدیم گرفتار طیشرا نیا در یاهپوستیس

 بزرگ کهیهنگام و دندیدیم نامرغوب یآموزش ؛رفتندیم نییپادرجه مدارس به اهپوستیس

 دور نیوا(. 21 :هموان) «شودندیمو پرتواب وبیمع تسلسل همان درون به دوباره ،شدندیم

 ذهون بوه یکوودک از کوه بود یایباختگتیهو و نف  عزت نبود حقارت، ةعقد همان ،باطل

 بوه اهانیسو رفوتن که گفت ستیالیسوسس انگی با یامصاحبه در اک . شدیم القا اهانیس

 و هواکوالج»: نوددار یخووب التیتحصو هواآن کوه سوتین معنوا نیا به الزاماً ،دانشگاه و کالج

-بوه(. a5301 :70) «انوددسوترهیوچ اریبس یبدآموز در کایآمر یآموزش نظا  در هادانشگاه

 ضیتبعو و هوارنوگ ییجدا به دادنانیپا که -دهایسف سخن نیا به اک  ملکو  ،لیدلنیهم

 «شود نخواهود دیسف هرگز اهانیس پوست رنگ»: نداشت اعتماد -است ناممکن یامر ینژاد

 اهان،یسو از دهایسوف یزاریب که گفت توانیم سهیمقا کی در(. 553: 5395 ،یلیه و اک )

 یهمگو هواآن اعموال بر نظارت و یفرهنگ و یآموزش نظر از اهانیس داشتننگه ماندهعقب

 نظوا  مشوابه کوه آوردیم دیپد( ینژاد نیسراسرب ای) نژادپرستانه نظارت و کنترل نظا  کی
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 از ییجووبهوره و استعمار یبرا را راه ،ینژاد نظارت و کنترل. است ییفوکو زندان در ینظارت

 ممتواز طیمحو در وارانگول کوه -برگشوتهبخوت یاتیوح ةگون ای تیاقل کی عنوانبه اهانیس

 و منودرویون یقودربوه ینوژاد یباندهید نیا درواقع،. ساخت هموار -دنکنیم ستیز دهایسف

 ملوت نیوا دوبووا. شودیم منجر هاآن جسم یسرکوب و اهانیس یروان فلج به که بود سنگدل

 بوا دوبوا(. 0 -1: 5332 ،دوبوا) خواندیم مرگ به کینزد و ماریب معلول، را استثمارشده اهیس

 آنوان ا یاشوت نیهمچنو و یآموزش ةعرص در اهانیس بر دهایسف ینظارت ةگستر ارقا ، و آمار

دانوش 33 ،5777 توا 5791 یهواسوال ةفاصل در»: دهدیم نشان را اهانیس به میتعل یبرا

 و آموختوهدانوش 21 ،5731 توا 5771 یهاسال ةفاصل در ،یشمال یهاکالج از اهیس آموختة

-نیوابه(. 01 :همان) «میاداشته آموختهدانش 511 به کینزد ،5311 تا 5731 یهاسال در

 بیوعج» دهود، رخ اهانیسو یعال آموزش در شگرف یتحول رفتیم انتظار اگرچه ب،یترت

 ایو اکنوون ،بودنود فرسوتاده درود کین کار نیا بر آغاز از که ییصداها همان میبدان که است

 کوه رسودیم نظربه (.02 :همان) «بودند اهانیس یبرا یعال آموزش مخالف ای کردند سکوت

: کوردیم کنترل محتاطانه اریبس را کردهلیتحص اهانیس تعداد منظور دو به ،ینظارت باندید

 هواآن دانش نیا رایز ؛آورند دستبه گرانید و خود دربارة یکاف دانش دینبا اهانیس نخست،

 قودرت دیوتول سوبب دانش. کردیم داریب شاننداشته تیهو و شدهمالیپا حقو  به نسبت را

-کنتورل شیافوزا دو ،. بوود دهایسف نظا  ینابود یمعنابه اهانیس دست در قدرت و شدیم

 ضومن ؛بود هاآن یانقالب ریغ و خطریب شرفتیپ ضامن ،اهیس آموختگاندانش محدود و شده

 بوه ،ترفنود نیا. دادیم انیپا اهانیس یبرا یعال آموزش نبود بر یمبن هاآن اعترا  به کهنیا

 یاسیس تیوضع آن تبعبه و اهانیس ذهن جهیدرنت و دیبخشیم اراده و یآزاد توهم اهانیس

 پوسوت در کوه -تیوهو تیتثب ةینظر به ،بافت نیا در ذهن تیتثب. دکریم تیتثب را موجود
 در یآراموبوه مون»: اسوت هیشوب اریبس -شد مطرح فانون فرانتز اثر دیسف یهاماسک اه،یس

 شیپو و خز یم. نباشم دردسر دنبال به که ا کرده عادت گرید حاال و کنمیم حرکت جهان

. ا شوده تکوهتکه ،یواقع یهاچشم تنها ،دهایسف چشمان ریز در حتماً لحظه نیا تا و رو یم

-یمو جانبدارانوه ریغ را مقتیحق از ییهاتکه شانیشگرهابر میتنظ با هاآن. ا شده تیتثب من

 دارد کوه یکسو آن کوه نمیوبیم دیسف یهاچهره آن در کنمیم احساس. ا انیعر من .برند

 او بلوه،. دیوجد ةگونو کیو ؛است انسان از دیجد ینوع بلکه ؛ستین دیجد انسان کی ،دیآیم

 .(550: 5313 فانون،) «!است اهپوستیس کی



 1931 تابستان و بهار ،1 شماره ،02 دوره جهان، معاصر ادبيات پژوهش     71

. اسوت محودود ،کنودیمو فوراهم اهانیسو یبرا دهایسف یآموزش یهاهمؤسس که یدانش

 شده استوار غرب یمعرفت نظا  و دگاهید اساسبر ،یآموزش ةبدن نیا در یبندطبقه و معرفت

 اعتبوار ،اسوتیس و ینویبجهوان کنتورل بوا تا کوشدیم غالب نظا  عنوانبه نظا ، نیا. است

 رگوذاریتأث زیون هوافرهنوگ گرید بر تا کوشدیم غالب فرهنگ عالوه،به. کند حفظ را شیخو

 موفق یفرهنگ یصداها ای فرهنگخرده کدا  که است نگران مدا  غالب فرهنگ یعنی ؛باشد

 غالوب نظا  .کنندیم گووگفت و کنندیم برقرار ارتباط هاآن با ای ندشویم مخاطب جذب به

 دیوتول که دیگویم فوکو. کشندیم چالش به را گریکدی یچندراه نیا سر بر ،تابع یهانظا  و

 ییهاچالش و ندهایفرا دانش، -قدرت» به بلکه ؛ستین وابسته دانش موضوع به یدانش نیچن

 نظوا  بوا ملکوو  ةمبوارز ن،یبنوابرا ؛(37 :5331 ،فوکوو) است مرتبط «نوردندیدرم را آن که

 و هوایبنودطبقوه ،نودیفرا نیوا در رایوز ؛اسوت دانش دیتول یاحتمال لیدل دهایسف یآموزش

حووزه و دنشوویم اعال  مردود ،اندشدهرفتهیپذ وچراچونیب ،غرب سنت در که ییهاموضوع

 ملکوو  یسوازحماسوه ،سوونیدا انیوب بوه مسوئله نیوا یایگو ةنمون. دیآیم دیپد تازه یها

 ةحماسو شوگرف سونت و اهانیسو یویگرایمل یایاح با ارتباط در اهپوستیس کی عنوانبه

 یدسوتاوردها بوه بازگشوت یمعنوا بوه نیا. گرددیبازم یداربرده دوران به که است اهانیس

. اسوت بسوته نقوش اهانیسو یعمووم ةخواطر در کوه اسوت اهانیس یهانهضت و قهرمانان

بوه خواهندیم آنچه و بگذرند ینژاد موانع از تا زدیانگیمبر را اهانیس سنت نیا به بازگشت

 بوا توا کوشدیم غالب گفتمان: دیافزایم سونیدا (.520 -521: 5330 سون،یدا) آورند دست

 لیوقب از ییترفنودها کاربسوتنبوه و یعمووم ةخاطر یجابه ینشیگز ةخاطر کردننیگزیجا

 یعمووم ةخواطر ساختنمخدوش یعنی نیا و دساز برقرار را صلح ،یفراموش و ییزدااستیس

بیآسو ةخواطر نیا یبازپرور ،ملکو  هدف(. 527 :همان) دارند قرار تیاقل در که ییهاسنت

 نیوا. بود آنجا و نجایا در اهیس جماعت دارکردنیب یبرا روشنگرانه یهایسخنران راه از دهید

 -بودنود غورب آموزش محصول که -ثیمرد چون یشمندانیاند از را او ، اک رسالت از جنبه

-یسویسیم دانشگاه در اهپوستیس ثیمرد شدنرفتهیپذ اک ، دگاهید از. ساختیم ممتاز

 در شوتریب یآرا کسوب یبورا بارنوت، و یکنود رابرت یعنی استمدار،یس دو یتبان ةجینت یپ

 (.b5301 :23 ،اک ) بود انتخابات

 ةیوپا بور او دانوش از یبخشو کوه بود نیا اک  ملکو  خودمحور آموزش در یاساس مشکل

 بودنود نگاشوته یغربو سندگانینو و فالسفه که بود شده استوار یایمذهب و یخیتار یهاکتاب
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بوه اکو  یآموزش ةشالود ب،یترتنیابه(. بود کرده مطالعه زین را یغرب ریغ ةفالسف متون اک )

. دانسوتیمو موردود و محکو  را آن او که بود گرفته شکل یمنظا همان در زیآمتناقض صورت

 تنهوا نوه ،بوود آموده دسوتبوه سرکوب و ینژاد یهاچالش و مبارزه گرماگر  در که دانش نیا

 توا دادیمو اجوازه شودگانسورکوب به بلکه ،کردیم برمال را دهایسف دست به اهانیس سرکوب

 جوه،یدرنت. کنند مخدوش و زنند همبر ،بودند رفتهیپذ چراوچونیب روز آن تا که را ییقراردادها

 شورط نیوا بوه البته ؛دادیم دستبه نژادمحور ییکایآمر اجتماع اصالح یبرا یفرصت روزنه نیا

 طورح توا شد سبب غالب نظا  ةسیدس رایز ؛نرود نیب از غالب نظا  دست به یفرصت نیچن که

 یاسوتعمار دانوش ةدوگانو عوتیطب از ،دوارکننودهیام فرصت نیا. بماند ناتما  زین اک  ملکو 

 یهواییکوایآمر به مربوط یهامشکل که دیگویم سو  لسونیو کهینحوبه ؛ردیگیم سرچشمه

 یهواحول راه کمک به تنها و اندیساختار هامشکل نیا: شوندینم حل یسادگبه تبارییقایآفر

 نیوا ،سوو  لسوونیو ةگفت به توجه با(. 320: 5375 سو ، لسونیو) شوندیم برطرف یساختار

 موجوود وضوع بور صورفاً او، ترور درنظرداشتن با ملکو ، دانش ایآ که است مطرح همواره سؤال

 دیوپد غالوب نظوا  در یبزرگ یهارییتغ و داد دستبه یساختار یحل راه نکهیا ای گذاشت ریتأث

 .  آورد

 

 جهينت

 گفتموان توا شود بدل یقدرت به اک  ملکو  دانش که مییبگو دیبا پرسش، نیا از نظر صرف

 یامور نیچنو ،بوود نرفته یکالن زندان به اک  اگر که گفت بتوان دیشا. دهد رییتغ را ینژاد

 کیو در هواسوال ،یکوالن زندان به رفتن از شیپ اک  که است نیا قتیحق اما بود؛ ناممکن

 ،عوالوهبوه. هوارلم جهول و ینژادپرست نا  به یتربزرگ زندان در یعنی ؛بود ستهیز باطل دور

 هوارلم تبهکوار ةجامع بزرگ زندان در بزه و تیجنا کردنتجربه بدون اک  یتیشخص تحول

 بسوزا ینقشو هردو که میهست زندان دو شاهد اک  یزندگ در درهرصورت،. نبود ریپذامکان

 و معرفوت کسوب تحوول، در برابور یسوهم ،زنودان هوردو پو . داشتند او یدستاوردها در

 ،آن تورگسوترده مفهوو  بوه زندان) زندان گفتمان. کردندیم فایا اک  ملکو  مندشدنقدرت

 زنودان مفهوو  تنواقض و ابها  دربارة را فوکو یهانظر تینهادر ،(ینژادپرست یدئولوژیا یعنی

 یسو از و سرکوب سوکی از تناقض نیا ةجینت. کندیم دییتأ زندان تولد: هیتنب و مراقبت در

 را زنودان مفهوو  و گذردیم هم فوکو یهانظر مرز از مقاله نیا اما ،است یزندان یآزاد گرید
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 رومنودین یقدربه نژادپرستانه گفتمان. دهدیم میتعم تربزرگ یزندان عنوانبه ینژادپرست به

 کوه ییهواآرمان ،دوبوا دةیعق به .دگذاریم ریتأث ثیح هر از یاجتماع روابط تما  بر که است

 .دارند هاآن رفتار بر میمستق یریتأث شوند،یم فیتعر مرد  یبرا

 و است تناقض دچار ،ینژادپرست اهچالیس که داندیم قطعاً ،شمندیاند کی عنوانبه دوبوا

 را یآزاد گفتموان ناچواربوه ،زندان گفتمان که معنانیابه ؛کشدیم چالشبه را خود یراحتبه

 ابوزار ،مطالعوه و تجربوه قیطر از آمدهدستبه قدرت و دانش ،ریمس نیا در و کندیم تیتقو

 ؛دارد را خوود خاص دیفوا زندان مانگفت ن،یبنابرا ؛سازدیم فراهم را زندان گفتمان یبرانداز

 از پو  که یافراد اندکم. شد لیتبد اک  ملکو  یزندگ عطف ةنقط به زندان که گونههمان

 یانیزنودان انودکم گر،ید انیب به باشند؛ دهیرس یژرف تحول و نشیب نیچن به زندان از یآزاد

 حوال،نیوا بوا. باشوند شوده لیتبود ستم با مبارزه یبرا یجهان یرهبران به یآزاد از پ  که

 یاهیفرضو کند؛یم تیتقو را فوکو ةیفرض که دارد وجود هم( اک  ملکو  مانند) ییهااستثنا

 دهایوتهد شودنلیتبد و یزندان بر زندان ریتأث تناقض بر یمبن -او قیعم یخیتار نشیب از که

   .ردیگیم سرچشمه -شرفتیپ و تحول یبرا ییهافرصت به
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